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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
Studii, její záběr, kvalitu, hloubku a objektivní zaujetí autorky hodnotím po všech ohledech
velmi pozitivně.
Téma jako takové je, naneštěstí, objektivně velice potřebné, respektive v současnosti
s množícími útoky na měkké cíle získává na vážnosti. Různých incidentů při akcích za účasti
většího množství osob je v současnosti rostoucí množství – a sportovní akce nejsou v tomto
ohledu výjimkou.
Řada témat je otevřena tímto uceleným způsobem v češtině zřejmě poprvé. "Případové
studie" ke konkrétním selháním při pořádání větších sportovních akcí v minulosti jsou
koncipovány nadstandardně čtivě. Poznámkový aparát je rovněž vysoce nadstandardní.
Autorka dokázala teorii a praxi syntetizovat, respektive navázat na v současnosti probíhající
aktivity Ministerstva vnitra České republiky, u kterých je možné důvodně předpokládat
expanzi a formalizaci.
Některé pasáže textu mohou posloužit i jako rukověť pro začínající pořadatele větších
sportovních i jiných akcí, ať již pod střechou, tak pod širým nebem.
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